
Regulamin konkursu plastycznego pn.:„#zaufanie-partnerstwo-bezpieczeństwo” 
 
 
 
 

§1 Organizator i cel konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu pn.: „#zaufanie-partnerstwo-bezpieczeństwo” jest Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczecinie, Zarząd Terenowy NSZZP Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Szczecinie, IPA Szczecin; adres: 70-515 Szczecin ul. Małopolska 47. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego w 
wieku od 4 do 15 lat. 

3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych promujących działania służb 
ratowniczych, w tym: policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby zdrowia, wojska.  

4. W ramach konkursu uczestnik może stworzyć po jednej pracy plastycznej w każdej z 
dwóch kategorii konkursowych: 

a. „Służby w akcji” – praca przedstawiająca co najmniej jedną ze służb ratowniczych w 
działaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, a także współpracę służb 
ratowniczych ze społeczeństwem; 

b. „Kobiety w mundurze” – praca przedstawiająca działania i pracę kobiet pełniących 
służbę w mundurach. 

5.  Autorzy trzech najlepszych prac w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.  
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych, 

wyróżnień, nagród specjalnych (maksymalnie po trzy w każdej z kategorii). 
 
 
 
 

§ 2 Warunki uczestnictwa  
 

1.  Obie kategorie konkursu adresowane są do dzieci z województwa zachodniopomorskiego 
w wieku od 4 do 15 lat (roczniki 2005 – 2016). 

2.  Prace plastyczne: technika dowolna, format – maksymalnie A-3. 
3.  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
4.  Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie jedną pracę w danej kategorii. 

Praca powinna promować działania służb ratowniczych na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa.  

5.  Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy podpisany przez opiekuna 
prawnego (załącznik nr 1). 

6.  Nadesłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym zgłoszeniem traktowane jest jako 
akceptacja regulaminu konkursowego.  

7.  Prace w formacie jpg. należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w 
formacie pdf lub jpg) wyłącznie na adres e-mail: wks@sc.policja.gov.pl w terminie do 30 
kwietnia 2020 r.. 

 
 
 
 
 

§ 3 Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.  
2. Laureaci otrzymają nagrody w sposób i w  terminie ustalonym przez organizatora konkursu. 
3. Lista laureatów konkursu ukaże się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Szczecinie. 
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o sposobie i terminie 

przekazania nagród  drogą mailową i/lub telefoniczną. 

mailto:wks@sc.policja.gov.pl


 
§ 4 Jury konkursowe  

 
1. Zwycięzców wyłoni niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. 
2. Zadaniem Jury konkursowego jest ocena i wybór najlepszych prac. 
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

zgodność z tematem, jasność przekazu, pomysłowość, estetyka wykonania, wartość 
artystyczna pracy. 

4. Jury konkursowe ocenia tylko prace spełniające warunki uczestnictwa (§ 2). 
5. Posiedzenie Jury konkursowego jest niejawne. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i 

nie mogą zostać zakwestionowane. Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone. 
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Szczecinie.  
 
 
 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w ramach 
promocji działań służb ratowniczych. 

2. Organizator konkursu ma prawo do rozpowszechniania i przetwarzania nadesłanych prac w 
ramach działań informacyjno-promocyjnych wraz z podaniem danych osobowych autora 
(nazwisko, imię) we wszystkich mediach bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie 
konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub 
wydłużenia czasu trwania konkursu.  

5. Informacje o zmianach w konkursie będą przekazywane uczestnikom za pośrednictwem 
strony internetowej www.zachodniopomorska.policja.gov.pl . 

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursowego pozostaje w gestii organizatora. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zachodniopomorska.policja.gov.pl/

